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RECOMENDACÃO NQ 003/2018-GCGmpE/AM

DISPÕE      SOBRE     A     TRAMITAÇÃO      DOS

PROCESSOS   GERADOS  PELOS  ÓRGÃOS  DE

ATUAÇÃO    DE    ATENDIMENTO    PARA    0S

ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO FORENSE, DE FORMA

A   GARANTIR   0   ACOMPANHAMENTO   DA

ATIVID ADE       INSTITUCIONAL      EM      SUA

INTEGRALIDADE PARA 0 ASSISTIDO.

A  CORREGEDORIA  GERAL  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições previstas em lei e demais atos normativos

institucionais:

Considerando as atribuições constitucionais da Defensoria Pública e de seus órgãos

de execução;

Considerando  a  garantia individual  da assistência jurídica integral e gratuita a ser

prestada  pela  Defensoria  Pública,  em  todos  os  graus  de jurisdição,  sendo  direito
fundamental dos destinatários deste serviço público;

Considerando   a   organização   institucional   e   a   forma   de   desempenho   de   suas

atribuições,  com vistas  à otimização de seus serviços, baseada na divisão de tarefas

nas   diversas   etapas  da  assistência  jurídica,   sem   desnaturar  a  integralidade  da

prestação de serviço, no interesse de seus destinatários;

Considerando   as   observações   feitas   por  esta   Corregedoria  Geral  durante  suas

atividades     correicionais,     assim     como     o     acompanhamento     nos     sistemas

informatizados  dos processos de atendimento dos usuários do serviço prestado por

esta instituição;
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RECOMENDA:

Art.   1Q.     As  Defensorias  Públicas   de   Atendimento,  em  cuja  atribuição  ocorre  a

admissão do usuário à prestação do serviço, deve, após o devido registro no sistema

informatizado do respectivo atendimento, e devendo o mesmo ter sua continuidade

sob a atuação de órgão defensorial diverso, proceder o encaminhamento do referido

processo a este último, utilizando-se da rotina própria do mencionado sistema.

Art.   2Q.      Após   o   ajuizamento   de   ações   judiciais,   as   Defensorias   Públicas   de

Atendimento  devem  verificar  a  distribuição  judicial  do  feito,  registrar  no  sistema

informatizado  o  número  do  processo  e  tramitar  o  atendimento  para  o  respectivo

órgão de atuação forense, para o seu devido acompanhamento.

Parágrafo único. Além da tramitação pelo sistema informatizado deverão os órgãos

de   atuação  responsáveis  pelo   atendimento   providenciarem  a  comuriicação   aos

órgãos forenses via correio eletrônico institucional, com a respectiva comprovação de

envio, pelo mecanismo próprio do sistema.

Ai.t.   3Q.  As  Defensorias  Públicas  Forenses  devem  proceder  ao  recebimento   dos

atendimentos  encaminhado§   pelas  unidades   de  atendimento,  providenciando  o

respectivo registro no sistema infomatizado, de forma a garantir a continuidade do

controle e da transparência da assistência jurídica aos usuários do serviço.

Manaus, 05 de junho de 2018.
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